
PORTARIA N9 N-009. DE 18 DE MARÇO DE 182.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDeNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 10, incisos 11 e X, do Decreto n9
73.632, de 13 de fevereiro de 1974.

CONSIDERANDO a necessidade de normalização,
padronização e racionalização das publicações oficiais no
âmbito interno da SUDEPE, como instrumento eficaz e indis
pensável à fiel retratação da imagem da Instituição;

CONSIDERANDO, ainda, as recomendações da Co
missão de Publicações Oficiais Brasileiras quanto ao empr~
go, no Serviço Público Federal, da normalização, padroniz~
ção e racionalização das publicações oficiais; e

CONSIDERANDO, finalmente, a orientação eman~
da do Gabinete Civil da Presidência da República, no senti
do de que as atividades editoriais nos Orgãos Públicos Fe
derais, tanto da Administração Direta como Indireta, sejam
estabelecidas mediante a elaboração de planos editorias anu
ais,

R E S O L V E:

Art. 19 - Instituir, na SUDEPE, na conformid~
de da legislação pertinente, PLANO EDITORIAL ANUAL, para a
normalização, padronização e racionalização das atividades
de publicações de atos e documentos diversos de interesse
da Autarquia.

Art. 29 - Delegar competência à Coordenadoria
de Comunicação Social para, através do Setor de Editoração,
promover a elaboração do PLANO EDITORIAL ANUAL da SUDEPE e,
bem assim, nela centralizar as atividades de edição e publ!
cação dos documentos que se fizerem necessários.



§ 19 - Para efeito do que trata este artigo ,
conSidera-se atividade de edição todos os serviços de nor
malização e padronização de publicações diversas ou, espec!
ficamente, os de seleção, preparação, redação e revisão de
textos e ilustrações destinados à publicação em livros, fo
lhetos, folders, revistas, periódicos e outros.

§ 29 - Considera-se atividades de "publica
ção" o ato de reprodução ou impressão dos originais de li
vros, folhetes, folders, periódicos, leis, regulamentos, e
outros, cuja edição tenha sido efetuada pela SUDEPE ou nao,
ou ainda sob sua responsabilidade ou às suas expensas.

Art. 39 - Adotar, para todos os documentos
editados pela SUDEPE, o emprego das disposições constantes
da NB-66/78, da Associação BraSileira de Normas Técnicas
(ABNT), referentes aos elementos bibliográficos essenciais
e à identificação de qualquer documento, na forma seguinte:

a) - Publicações Avulsas - livros, folhetos ,
separatas, ato: tItulo autor, número de edição, local de
publicação, editor, ano de publicação, número de página ou
volumes, tItulos de coleção ou série e número, ficha catal~
gráfica e dados de lombada;

b) - Publicações e Seriadas: tItulo das publ!
cações, local de publicação, editor, autor, indicação do(s)
volume(s), número(s} mês e ano do(s) fascIculo(s), class!
ficação para artigo ou ficha catalográfica e dados de 10m
bada.

Art. 49 - A inobservância do disposto nesta
Portaria implica no impedimento da publicação, de qualquer
documento, previsto ou não no PLANO EDITORIAL ANUAL, exceto
os que constituirem peças fundamentais de divulgações indi~
pensáveis e inerentes às atividades normais da Autarquia
cuja natureza exija publicação imediata e, bem assim, em ca
sos especiais, a critério do Superintendente ••

\ Art. 59 - Esta fortar1a entrará em v1gor na



data de sua publicação, revogada as disposições em
rio.

ROBERTO FERREIRA DO AMARAL
Superintendente

Publicada no D.O.U. em 31/03/82
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